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VOORWOORD 
 
Wat is er leuker dan je eigen hutje bouwen. 
Jammer genoeg hebben veel kinderen die in 
de stad wonen niet de mogelijkheid om dat 
te doen. 
In de netjes onderhouden plansoentjes mag 
dat niet. 
Soms kan je in de bosjes een plekje vinden, 
wat je dan je ‘hut’ noemt of je maakt van een 
laken een tent op het grasveld.  
Meestal doe je dat samen met andere 
kinderen en zo onstaat er samenspel en 
fantaseer je er op los. 
Je gaat thuis wat te eten en te drinken halen 
en dat peuzel je dan lekker op in je eigen 
‘huisje’. 
Een hut bouwen van hout met hamers en 
spijkers is nog veel leuker en spannender, 
maar dat kan bijna nergens. 
 
Maar wel bij 
Bouwspeeltuin“Maeterlinck”. 



INLEIDING 

Het seizoen 2015 was het jaar van vernieuwing. 

Na een lange aanlooptijd is eindelijk in oktober  

begonnen met de grote verbouwing aan het     

clubgebouw. Om tijdens de verbouwing door te 

kunnen draaien met de bouwspeeltuin was het 

noodzakelijk het gehele terrein anders in te delen. 

Want een deel van de tuin kon dan niet gebruikt      

worden. De daghutjes hebben we verplaatst naar 

een stuk tuin naast de skelterbaan. Omdat er geen 

jaarhutten gebouwd konden worden hebben we dit 

jaar gekozen om een groot kasteel te bouwen met 

de kinderen die een jaarkaart hadden. Van de   

Gebr. Kraaijeveld hebben we een keetwagen      

gekregen die we ingericht hebben als tijdelijke 

kantine. Toen de verbouwing begon verhuisde de 

hoofd ingang naar de Zolaweg waar ook de     

kantinewagen stond. 

In totaal mochten we in 2015 8096 bezoekers 
ontvangen, waarvan 6727 kinderen.  
37 gezinnen en 4 organisaties kochten een 
jaarkaart. 
De Facebook pagina is inmiddels de 600 likes 
gepasseerd.  
En we kregen ook een nieuwe website en logo. 



DE BOUWSPEELTUIN IS.…….. 
 
SAMENWERKEN 
 
SAMEN EEN HUT BOUWEN 
 
SAMEN SPELEN 
 
SAMEN SCHOMMELEN 
 
SAMEN SKELTEREN 
 
VORMGEVEN AAN JE EIGEN PLEK 
 
LEREN OMGAAN MET HAMERS, SPIJKERS EN 
HOUT 
 
LEREN OMGAAN MET VUUR 
 
LEUKE ACTIVITEITEN DOEN 
 
EN GENIETEN VAN HET GROEN 
 
 



ACTIVITEITEN 
 
Het thema van de activiteiten in 2015 was 
Ridders en Jonkvrouwen. Onder de naam 
Ridders van de Maeterlinck werd het hele jaar 
door kinderen met een jaarkaart gewerkt aan 
slot SPIJKERSTEIN. 
Het kasteel was ook het middelpunt van 

diverse activiteiten zoals de Ridderspelen, het 

slaapfeest en ook tijdens Halloween diende het 

slot als decor voor een spannend griezel 

verhaal. Ook werd er voor en door de 

jaarkaarthouders een High Tea georganiseerd.       

De vakantieactiviteiten werden bezocht door 

306 kinderen. Grote activiteiten (Open Dag,  

Burendag en Halloween) werden bezocht door 

314 bezoekers. 

OPEN DAG: 
 
Tijdens de Open Dag waren er ridderspelletjes 
voor de kinderen en werden ze geschminkt. 
Ook konden ze als ridder verkleed op de foto 
met mooie princessen. Ook was koning Arthur 
en Robin Hood aanwezig en werd de muziek 
verzorgt door een echte troubadour. Met een 
speurtocht konden kinderen via de ATV 
volkstuinen naar kinderboerderij de Kooi. 



MEI VAKANTIE ACTIVITEITEN: 
 
In de meivakantie was er van alles te doen. 
Ridderspelen waarbij allerlei proeven afgelegd 
moesten worden, zoals Katapult schieten,  
draken steken, vaandel zwaaien, ringsteken en 
daarna allemaal rond de meiboom.  
Ook kon je een keer een worstenbroodje  
maken en op een andere dag een appelflap. 
Het was heel mooi weer op de verhalendag. 
In ons mini openlucht theater vertelde het duo 
LUISTER mooie verhalen op een mooie dag in 
mei.  
Verderop stond Rens met zijn bottenshow. Hij 
vertelde met veel enthousiasme over zijn 
mooie verzameling botten. De kinderen  
mochten alles aan hem vragen.  
En Bud maakte voor alle kinderen een lekkere 
suikerspin op deze gezellige dag.  
 
ZOMERVAKANTIE ACTIVITEITEN: 
 
In de zomervakantie hebben we volop gebruik  
gemaakt van de leemoven, kampvuur en de  
wasmachinetrommel om een vuur te maken. 
Iedere week werd er met de kinderen iets  
lekkers gemaakt. Bladerdeeg appels, gekruide 
aardappel, kaneelbroodje, popcorn,  
marshmallows en natuurlijk pannenkoeken.  



SLAAPFEEST: 
 
Slapen tijdens het slaapfeest kon dit jaar niet in 
de eigengemaakte hut, maar de kinderen  
konden op de hobbyzolder van het clubgebouw  
slapen.  
Aan het begin van de avond werden fakkels  
gemaakt voor de fakkeloptocht.  
Voordat ze op pad gingen was er eerst een  
Bourgondische ridder maaltijd.  
Na de fakkel optocht waren er nog leuke  
spelletjes en de avond werd afgesloten met 
muziek en een verhaal bij de leemoven.  
’s ochtends was er nog als verrassing een  
Toverboterham en ook al was deze erg groot, 
bijna ieder kind heeft hem helemaal  
opgegeten.  

 
HERFSTVAKANTIE: 
 
Met de herfst hebben de kinderen Noorse  
flappen gegeten. Een soort pannenkoeken 
maar dan wat kleiner, luchtiger en dikker.  
En lekker waren ze! Mmm! 



FRANSE BURENDAG: 
 
Door omstandigheden was er dit jaar geen  
mosselenfeest, maar in het kader van Burendag 
hebben we een Franse dag georganiseerd. Alle 
buren van de bouwspeeltuin waren uitgenodigd 
voor een kop uiensoep, broodje franse kaas en 
een glaasje wijn op Place du Maeterlinck. Het 
was een zeer gezellige en geslaagde dag met 
franse muziek en leuke toneelstukjes. 
 
HALLOWEEN: 
 
Ook dit jaar hebben we Halloween samen met 
onze buren de Kinderboerderij de Kooi en ATV 
volkstuinen gevierd. Na verschillende activiteiten 
en lekker eten op de kinderboerderij was er een 
wandel trick or treet tocht door volkstuinen. Dit 
jaar begeleid door een brassband. 
Eenmaal aangekomen in de speeltuin was het al 

knap donker. Op de speeltuin was er voor de 

kinderen een spooktocht over de skelterbaan en 

een griezelig toneelstuk rond het slot SPIJKER-

STEIN. Het stuk was een vrije uitvoering van 

het sprookje “Repelsteeltje”.  Uitgevoerd door 

de groep Bouwers XL.  Het was een groot    

succes en we zijn al druk bezig iets leuks voor 

2016 te verzinnen. 



BOUWERS XL: 
 

Dit is een groep jongeren in de leeftijd 12 jaar 
en ouder. Voorheen hadden zij zelf een eigen 
hut op de bouwspeeltuin. Eigenlijk zijn ze te 
oud geworden maar ze komen toch nog graag 
regelmatig bij elkaar en hebben contact via 
WatsApp.  
Zij denken mee en helpen mee bij de  
activiteiten en hebben ook het thema voor 
2016 bedacht.  Voorbeelden zijn het zomer 
programma, slaapfeest en Halloween. Ze    
bouwen ook samen aan een jaarhut. Op deze 
manier ontstaat er een hechte vriendengroep 
die delen en samenwerken.  Aan het eind van 
het jaar krijgen zij een kort verslag dat zij kun-
nen gebruiken in hun toekomstige portfolio. 
 

JAARAFSLUITING: 

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun in-

zet hebben we dit jaar een uitgebreide Kerst 

borrel georganiseerd. Sommige oud-leden  

kunnen niet alleen goed bouwen maar ook heel 

lekker koken. Brain een jonge kok heeft voor 

ons heerlijke dingen klaargemaakt. En de   

Bouwers XL zorgden voor een hele gezellige 

sfeer met het zingen van kerstliedjes. 



WERK IN UITVOERING 
 

In het kader van NL DOET hielpen diverse   

vrijwilligers mee met de voorbereiding van de 

nieuwe houtopslag.  

Ondertussen werd door Bouwers XL gewerkt 

aan het opknappen van Pluto. 

De keetwagen werd klaargemaakt om als 
‘nieuwe’ kantine dienst te doen tijdens de 
bouw. 
 
De pomp werd aangesloten op de sloot om de 
vijver bij te kunnen vullen. 
 
Van boompalen werd een blokhut gebouwd die 
dienst gaat doen als garage voor de blokkenkar 
en als hutje voor de allerkleinsten. 
 
Omdat de bouwspeeltuin ruim 50 jaar bestaat, 
werd er hard gewerkt aan een fotoboekje die 
de geschiedenis en de toekomst van deze   
speciale speeltuin vertelt. Bij de opening van 
het nieuwe clubgebouw zal dit boekje met  
oude en nieuwe foto’s en verhalen van oud- 
bouwers gepresenteerd worden aan alle oude 
en nieuwe bouwers. 

 



ACTIES: 

We zijn dit jaar begonnen met een aantal     

acties om geld in te verzamelen voor de       

inrichting van het nieuwe gebouw.   

We zijn  begonnen met een Posteractie om 

sponsoren te werven, maar dat was geen   

succes. Wel hebben enkele mensen een kleine 

bijdrage gestort.  

In januari zijn we begonnen met houten      

hamers graveren als leuk aandenken aan de 

bouwspeeltuin. We hebben 2 keer met deze 

activiteit op evenementen gestaan. In         

Keizerswaard en bij kinderboerderij de Kooi.       

Ondertussen hebben we zo’n 25 hamers     

verkocht. 

Tijdens de meivakantie hebben 10 volwassenen 

met enkele kinderen meegelopen om te       

collecteren voor het Oranjefonds.  



NIEUWBOUW: 
 
Na jarenlang overleg met de voormalige  
Deelgemeente en de Gemeente Rotterdam, 
kregen we in 2015 eindelijk groen licht om het 
clubgebouw te verbouwen en uit te breiden.  
De architect Peter Luthi die het 40 jaar oude 
gebouw had ontworpen tekende ook voor de 
nieuwbouw. 
In januari zijn we begonnen om het terrein zo 
in te richten dat we toch open konden zijn 
voor publiek als de bouw zou beginnen.  
De daghutjes werden verplaatst naar een plek 
naast de skelterbaan.  
Het terrein van de jaarhutten werd afgezet om 
daar de grond op te brengen die vrij zou  
komen bij het afgraven rond het clubgebouw. 
In oktober werd eindelijk begonnen met de  
renovatie en nieuwbouw van het clubgebouw. 
De bouwwerkzaamheden worden verricht door 
aannemersbedrijf Schouwenburg. 
De bouwkosten worden betaald met bijdrage 
van de Gemeente Rotterdam, Huurders 
Platform Lombardijen, diverse Fondsen, acties 
en persoonlijke bijdrage en een bedrag uit de 
eigen begroting van de bouwspeeltuin. 
Het werk voor het leggen van de  
dakbedekking werd gesponsord door de  
Fa. Heko. 



SAMENWERKING: 
 
Naast de beheerder en een aantal vaste  
vrijwillige medewerkers die zorgen voor de 
continuïteit op de bouwspeeltuin werken we 
ook met stagiaires van diverse opleidingen. 
Het gaat hier niet alleen om snuffelstages en 
maatschappelijke stages van diverse scholen.  
Zo krijgen we ook regelmatig stagiaires van het 
Oplympia College en Veenoord die een heel 
schooljaar werkzaamheden verrichten op de 
bouwspeeltuin en ook AKA praktijkexamen 
doen.  
 
We werken al jaren samen met de Raad voor 
de Kinderbescherming die jongeren hun  
werkstraf op de bouwspeeltuin laat uitvoeren 
op zaterdagen en tijdens schoolvakanties. 
 
Verder hebben we contacten met diverse  
organisaties op het gebied van het plaatsen 
van vrijwilligers die wij een dagbesteding  
bieden. 
 
Sinds 2013 organiseren we samen met ATV 
volkstuinen en kinderboerderij de Kooi een 
Open Dag en een Halloween feest. 



MET DANK AAN… 
 
Stadsontwikkeling Rotterdam,  
Gebiedscommissie IJsselmonde, Raad voor de 
Kinderbescherming, Huurders Platform  
Lombardijen, Havensteder, Dare Internet  
Service, SIJS, BSW Rotterdam, Stichting 
Kampwerk Terbregge, Galaxy, Cares  
Rotterdam, Kinderboerderij de Kooi, ATV,  
Spinozapark commitée, City Stuwards en  
Luister voor de samenwerking en  
ondersteuning. 
Groenteboer Klootwijk, Apotheek Reijeroord,  
KCN, Grijseels Lasertechnieken, Ikea  
Barendrecht, en het Oranje Fonds voor hun 
bijdrage in de activiteiten. 
JUMBO Drenkelford voor de mooie bolderkar.  
Maar zeker ook de Gebr. Kraaijeveld die ons 
de Keetwagen schonken die nu dienst doet als 
tijdelijke kantine tijdens de verbouw. 
De Fa. Heko voor het leggen van de  
dakbedekking op de nieuwbouw. 
 
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers, 
stagiaires en Bouwers XL die er in 2015 voor 
gezorgd hebben dat kinderen uit IJsselmonde 
en wijde omgeving op de Bouwspeeltuin  
hutten konden blijven bouwen en leuke  
activiteiten doen. 




